
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 Pada bab ini menjelaskan gambaran hasil penelitian beserta hipotesis dengan 

pembahasan pada bagian akhir. Hasil penelitian dan pembahasan ditampilkan secara sendiri-

sendiri. Penelitian ini menggunakan alat bantu yakni perangkat lunak SPSS versi 15.0. Adapun 

penjelasan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut ini: 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), terdaftar sebagai peserta PROPER secara berturut-turut dan 

mengungkapkan corporate social responsibility secara berturut-turut. Tahun penelitian 

mencakup data pada tahun 2012-2104, hal ini dimaksudkan agar lebih mencerminkan kondisi 

saat ini. Berdasarkan metode purposive sampling yang telah ditetapkan pada bab III, maka 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 78 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. Adapun 

prosedur pemilihan sampel adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

 

Uraian 2012 2013 2014 Total 



Perusahaan manufaktur yang listing 

berturut-turut di BEI dari tahun 2012-2014 

147 152 145 444 

Perusahaan manufaktur yang tidak 

mendapat peringkat PROPER berturut-

turut dari tahun 2012-2014 

(112) (117) (110) (339) 

Perusahaan manufaktur yang tidak 

mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility berturut-turut dari tahun 

2012-2014 

(3) (5) (4) (12) 

Data Outlier (4) (5) (8) (15) 

Total sampel penelitian 28 25 23  78 

  Sumber: Data diolah peneliti 

 

 

B. Uji Kualitas Data 

1. Analisis Statik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar deviation) dari variabel 

independen dan variabel dependen. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam Tabel 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 
                   Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 78 6,33 89,87 21,6473 18,31611 

PROF 78 -,54 ,40 ,0535 ,12982 

UKP 78 2389,00 1131506,00 132697,7949 221655,30319 

KL 78 2,00 5,00 3,0128 ,79762 

NP 78 ,37 7,11 1,7806 1,32849 

Valid N (listwise) 78         



 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian  ini sebanyak 78 

sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut: Variabel Nilai Perusahaan (Y) 

memiliki nilai minimum sebesar 0,37%; nilai maksimum sebesar 7,11% nilai rata-rata 

(mean) sebesar 1,7806% dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 1,32849%. 

Variabel pengungkapan  corporate social responsibility (CSR) memiliki nilai minimum 

sebesar 6,33 %; nilai maksimum sebesar 89,87%; nilai rata-rata (mean) sebesar 21,6473%; 

dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 18,31611%. Variabel profitabilitas (PROF)  

memiliki nilai minimum sebesar -0,54%; nilai maksimum sebesar 0,40%; nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,0535%; dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 0,12982%. 

Variabel ukuran perusahaan (UKP)  memiliki nilai minimum sebesar Rp 23.890.000; nilai 

maksimum sebesar Rp1.131.506.000.000 nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 

132.697.794.900; dan simpangan baku (standar deviation) sebesar  Rp 221.655.303.190 

  



Tabel 4.3 

Hasil PROPER  

Warna Skor Jumlah Prosentase 

Emas 5 6 7,69 % 

Hijau 4 5 6,41 % 

Biru 3 63 80,76 % 

Merah 2 4 5,12 % 

Hitam  1 0 0 % 

Total   78 100 % 

  

Hasil PROPER pada tabel 4.3 menunjukan bahwa prosentase variabel kinerja 

lingkungan dari 78 sampel perusahaan  yang mendapatkan peringkat warna emas dengan skor 

5  sebesar 7,69% , peringkat warna hijau dengan skor 4 sebesar 6,41%, peringkat warna biru 

dengan skor 3 sebanyak sebesar  80,76 %, peringkat warna merah dengan skor 2 sebesar  5,12 

% dan tidak ada perusahaan yang mendapat peringkat warna hitam dengan skor 1.  

2. Analisis Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam regresi berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-

Sample Kolmogorov Smirnov Test. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan 

pada Tabel 4.4. 

 

 

Tabel 4.4 

Uji Normalitas 
                                           One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

  
 

Unstandardize
d Residual 

N 78 



a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 

0,103  (0,05). Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian tersebut berdistribusi 

normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah antara variabel pengganggu 

masing-masing variabel saling mempengaruhi dalam model regresi. Uji autokorelasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan DW (Durbin-Watson). Hasil uji 

autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.5.  

 

 

 

 

 

                             Tabel 4.5 

                        Uji Autokorelasi 

 

                          Durbin-Watson 
                     Model Summary(b) 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,525(a) ,276 ,236 1,16110 1,744 

a  Predictors: (Constant), KL, CSR, UKP, PROF 

b  Dependent Variable: NP 

 

 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,13054223 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,138 

Positive ,138 

Negative -,088 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,219 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,103 



Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 1,744. Nilai D-

W antara -2 sampai +2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan 

data residual  tidak terjadi autokolerasi. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar 

variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas dalam penelitian dapat 

dilihat dari nilai Tolerance atau Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji 

multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.6 

 

 

 

 

 

 

  



Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

 
Coefficients(a) 

  

 

 

 

 

 

a  Dependent Variable: NP 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa VIF masing-masing variabel ≤ 10. 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 1,039 ; Profitabilitas (PROF) sebesar 

1,044 ; Ukuran Perusahaan (UKP) sebesar 1,038 dan Kinerja Lingkungan (KL) sebesar 

1,048. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian tersebut  tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. 

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

 

 

  

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance VIF 

1 (Constant)     

  CSR ,962 1,039 

  PROF ,957 1,044 

  UKP ,963 1,038 

  KL ,955 1,048 



Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas 
 

                Coefficients(a) 
 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) -5,496 4,404  -1,248 ,216 

CSR -,001 ,005 -,022 -,192 ,848 

PROF ,433 ,711 ,071 ,609 ,544 

UKP 4,658 3,049 ,177 1,528 ,131 

KL -,167 ,116 -,168 -1,440 ,154 

a  Dependent Variable: ABS_RES 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 didapatkan hasil bahwa nilai signifikasi dari masing-

masing variable independen pada penelitian ini lebih besar dari  (0,05).  Corporate 

Social Responsibility (CSR) sebesar 0,848 ; Profitabilitas (PROF) sebesar 0,544 ; Ukuran 

Perusahaan (UKP) sebesar 0,131 dan Kinerja Lingkungan (KL) sebesar 0,154. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa data pada penelitian tersebut  tidak terjadi multikolinearitas. 

 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)  

1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi 

dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Uji Koefisien Determinasi 

ModelSummary(b) 

 



 

 
 

a  
Predictors: 

(Constant), KL, CSR, UKP, PROF 
b  Dependent Variable: NP 

 

Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi 

(Adjusted R2) adalah 0,236 atau 23,6%, hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan 

sebesar 23,6% oleh Corporate Social Responsibility (CSR), profitabilitas (PROF), 

ukuran perusahaan (UKP) dan Kinerja Lingkungan (KL). Sedangkan sisanya 76,4% 

(100% - 23,6%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian. 

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji signifikan simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel 

dependen dalam model penelitian. Hasil uji signifikan simultan (Uji F) ditunjukkan pada 

Tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Uji Signifikan Simultan (Uji F) 
ANOVA(b) 

 

a  

Predictors: (Constant), KL, CSR, UKP, PROF 

b  Dependent Variable: NP 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 6,950 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 (0,05). Jadi, variabel independen (Corporate Social 

Responsibility, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kinerja Lingkungan berpengaruh 

simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Nilai Perusahaan) 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,525(a) ,276 ,236 1,16110 

Model   
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 37,481 4 9,370 6,950 ,000(a) 

Residual 98,416 73 1,348     

Total 135,896 77       



Uji parsial (Uji t) bertujuan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai 

pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Hasil uji parsial 

(Uji t) dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.10 

Tabel 4.10 

Uji Parsial (Uji t) 
Coefficients(a) 

 
a  

Dependent 
Variable: NP 

 

Berdasarkan  pengujian pada Tabel 4.9 dapat dirumuskan model regresi sebagai 

berikut: 

Y = -20,243 + 0,005CSR + 3,900PROF + 14,968UKP - 0,047KL 

 

 

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

 Hasil uji parsial Tabel 4.10 menunjukkan variable pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR) mempunyai nilai koefisien regresi 0,005 dengan  nilai 

signifikasi sebesar  0.470 > α 0.05 yang berarti variable CSR tidak berpengaruh  terhadap 

Nilai Perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility  berpengaruh positif  terhadap Nilai 

Perusahaan dinyatakan ditolak . 

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Hasil uji parsial Tabel 4.10  menunjukan variabel profitabilitas (PROF) 

mempunyai nilai koefisien regresi 3,900 dengan  signifikasi  0,000 < α 0.05 yang berarti 

variable CSR  berpengaruh positif   terhadap Nilai Perusahaan. Dengan demikian 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) -20,243 6,451   -3,138 ,002 

CSR ,005 ,007 ,074 ,726 ,470 

PROF 3,900 1,042 ,381 3,744 ,000 

UKP 14,968 4,467 ,340 3,351 ,001 

KL -,047 ,170 -,028 -,279 ,781 



hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

Nilai Perusahaan dinyatakan diterima. 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

Hasil uji parsial Tabel 4.10  menunjukan variabel  ukuran perusahaan mempunyai 

nilai koefisien regresi  sebesar 14,968 dengan nilai signifikasi  0.001 < α 0.05 yang berarti 

variable ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan 

demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan dinyatakan diterima. 

  



d. Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

Hasil uji parsial Tabel 4.10  menunjukan variabel  kinerja lingkungan mempunyai 

nilai koefisien regresi  sebesar -0,047 dengan nilai signifikasi  0.781 > α 0.05 yang berarti 

variable ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai Perusahaan. Dengan 

demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan  

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dinyatakan ditolak. 

TABEL 4.11 

RINGKASAN SELURUH HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS  

 

H1 Pengungkapan Corporate Social Responsibility  berpengaruh 

positif  terhadap Nilai Perusahaan  

Ditolak 

H2 Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan Diterima 

H3 Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan Diterima 

H4 Kinerja Lingkungan  berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan 

Ditolak 

 

 

D. Pembahasan  

Penelitian ini menguji pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan. 

Berdasarkan pada pengujian empiris yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam 

penelitian, hasilnya menunjukan bahwa tidak semua variabel independen diatas berpengaruh 

signifikan  terhadap variabel dependen.  

a. Hubungan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan 

Fenomena yang mengungkapkan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

diakibatkan oleh kecenderungan investor dalam membeli saham, rendahnya 

pengungkapan CSR dan variabel pengungkapan CSR yang tidak dapat diukur secara 



langsung (Agustine,2014). Menurut portal Kementrian BUMN (2012) ada 3 alasan orang 

membeli saham : 

1) Memperoleh capital gain atau peningkatan harga saham  

2) Menerima pembayaran deviden  

3) Mendapatkan hak suara dan mempengaruhi jalannya perusahaan  

Investor di Indonesia pada umumnya cenderung akan membeli saham untuk 

mendapatkan capital gain  yang cenderung membeli dan menjual saham secara harian  

tanpa melihat keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.  Investor 

cenderung lebih memilih untuk membeli dan menjual saham dengan melihat ekonomi 

pasar dan berita yang beredar. Sedangkan CSR merupakan strategi jangka panjang 

perusahaan dalam rangka menjaga lingkungan sekitar yang tidak dapat dirasakan dalam 

jangka yang pendek. 

Menurut Agustine (2014)  pengungkapan CSR sebagai variabel independen tidak 

dapat secara langsung mempengaruhi nilai perusahaan. Pengungkapan CSR dalam 

penelitian ini hanya menjelaskan prosentase luas pengungkapan saja. Bagi masyarakat 

awam, hal tersebut merupakan ukuran yang tidak nyata dalam mempengaruhi keputusan 

investasi. Hal ini yang menyebabkan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Hasil uji parsial menunjukan bahwa  Pengungkapan Corporate  Social 

Responsibility  tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang berarti hasil penelitian 

menolak hipotesis pertama (H1). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Agustine (2014)  bahwa Corporate  Social Responsibility  

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian ini menunjukan bahwa  manfaat dari pelaknsanaan pengungkapan CSR 

tidak dapat dirasakan secara langsung dalam jangka pendek akan tetapi dapat dirasakan 

dalam jangka panjang dan tidak semua perusahaan melibatkan masyarakat dalam 



pengungkapan CSR sehingga dapat dikatakan bahwa CSR tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

b. Hubungan  Profitabilitas dan  Nilai Perusahaan 

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh 

perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Keuntungannya yang layak dibagikan 

kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar 

keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan 

devidennya. Profitabilitas merupakan sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari 

penjualan dan investasi perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para 

stakeholders yang terdiri dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh 

mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Jadi 

secara teoritis semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan maka semakin 

tinggi nilai suatu perusahaan. (Weston dan Coveland,1992)  

Apabila investor ingin melihat seberapa besar perusahaan menghasilkan return 

atas investasi yang mereka tanamkan, yang akan di lihat pertamakali adalah rasio 

profitabilitas, terutama ROA, karena rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan 

menghasilkan return bagi para investor.  

ROA sebagai salah satu rasio profitabilitas merupakan indikator yang sangat 

penting bagi para investor. ROA dibutuhkan investor untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang berkaitan dengan dividen. Pemilihan 

ROA sebagai proksi dari profitabilitas adalah karena dalam ROA ditunjukkan, semakin 

tinggi ROA menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal sendiri 

untuk menghasilkan laba investor yang ditanam pada perusahaan (Van Horn dan 

John,2005).  



Apabila profitabilitas perusahaan tinggi maka hal tersebut dapat  mencerminkan 

kemampuan  suatu perusahaan dalam mencapai keuntungan yang tinggi bagi  para 

pemegang saham yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan rasio profitabilitas 

yang tinggi akan menarik minat investor untuk menanamkan modal di perusahan 

(Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011).  

Hasil uji parsial menunjukan bahwa profitabilitas  berpengaruh  positif terhadap 

Nilai Perusahaan yang berarti hasil penelitian menerima hipotesis kedua (H2). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuniansih 

dan Wirakusma (2007) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini menunjukan bahwa apabila profitabilitas perusahaan tinggi maka 

calon investor dapat melihat sejauh mana perusahaan akan memberikan hasil yang baik 

sehingga banyak investor yang akan menanamkan saham dan nilai perusahaan akan 

semakin meningkat. 

c. Hubungan Ukuran Perusahaan dan  Nilai Perusahaan  

Apabila sebuah perusahaan mempunyai ukuran besar yang dapat dilihat dari total 

aset maka perusahaan tersebut mempunyai nilai perusahaan yang besar pula. Masyarakat 

atau investor akan sangat memperhatikan ukuran dari sebuah perusahaan sebelum investor 

melakukan investasi. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut 

memiliki komitmen dan semakin mudah untuk memperbaiki kinerja perusahaan sehingga 

hal tersebut dapat menarik minat investor untuk menanamkan saham diperusahaan. 

Kemudahan dalam mengendalikan aset perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

(Cecilia dkk,2015) 

Hasil uji parsial menunjukan bahwa ukuran perusahaan  berpengaruh  positif 

terhadap nilai perusahaan yang berarti hasil penelitian menerima hipotesis ketiga (H3). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 



Sulistiono (2012) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif  terhadap nilai 

perusahaan.  

Penelitian ini menunjukan bahwa  menandakan bahwa perusahaan memiliki aset 

yang besar perusahaan tersebut cenderung diperhatikan oleh banyak investor yang 

berinvestasi yang akan menyebabkan naiknya permintaan saham yang dapat memicu 

peningkatan harga saham di pasar modal.  Peningkatan harga saham menjadi indikasi 

terjadinya peningkatan nilai perusahaan. 

d. Hubungan Kinerja Lingkungan dengan Nilai Perusahaan 

Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra/image baik di 

masyarakat, karena berdampak pada tingginya loyalitas konsumen terhadap produk 

perusahaan. Dengan demikian, dalam jangka panjang penjualan perusahaan akan membaik 

sehingga profitabilitasnya juga akan meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar, maka 

nilai perusahaan juga akan meningkat (Retno, 2012) 

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan untuk menciptakan 

lingkungan yang baik atau ketika suatu perusahaan mengeluarkan biaya yang berkaitan 

dengan lingkungan maka secara otomatis akan membangun citra yang baik di mata para 

stakeholder sehingga perusahaan akan mendapatkan respon positif oleh pasar karena telah 

melakukan tanggungjawab sosial dan peduli terhadap lingkungan (Pujiasih, 2013).  

Hasil uji parsial menunjukan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan yang berarti hasil penelitian menolak  hipotesis keempat (H4).   

Penelitian ini menunjukan bahwa tidak semua investor melihat kinerja lingkungan 

sebagai kriteria dalam berinvestasi karena kinerja lingkungan yang baik belum tentu 

menunjukan suatu perusahaan dapat memberikan feedback atau keuntungan bagi para 

investor. Citra/image perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan akan 



menyebabkan investor dan konsumen loyal terhadap perusahaan. Loyalitas tersebut akan 

meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat dalam jangka 

panjang. Namun, penjualan dalam jangka pendek belum tentu dapat meningkatkan 

profitabilitas. Apabila perusahaan belum mendapatkan profitabilitas yang tinggi hal 

tersebut tidak dapat menambah nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mazda (2013) bahwa kinerja lingkungan tidak 

berpengaruh  terhadap nilai perusahaan.  

 


